
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جـواب سـؤال
 بوش الرئيس األمريكي غدًا األربعاء جولته الشرق أوسطية بدءًا من فلسطين في          يبدأ جورج   :السؤال

ى     16/1/2008 ثم إلى الكويت والبحرين واإلمارات والسعودية ثم مصر في      9/1/2008 ود إل د يع  ومن بع
  .واشنطن

سلطة        لقد صاحبت هذه الزيارة حملة دعائية      ة لل اد دول ادم إليج أن بوش ق اس ب  وبخاصة من سلطة عب
  ذات سيادة وسلطان بجانب دولة يهود فما مدى صحة ذلك؟

  : يجد ما يلي  إن المتتبع لظروف الزيارة التي يقوم بها بوش:الجواب
رئيس األمريكي                          - 1 درة ال ة حيث ق ات المتحدة األمريكي ة في الوالي سنة االنتخابي في    أنها تتم في ال

دما آانت تلعب دورًا مباشراً                    ا عن سًا   اتخاذ القرارات الدولية تكون في الحدود الدنيا، ولهذا فإن بريطاني مناف
 آانت تفتعل األحداث    ، وبخاصة في الخمسينات والستينات من القرن الماضي   ،ألمريكا في السياسة الدولية   

شغال الرؤساء وأحزابهم           في مواجهة أمريكا في السنة االنتخابية لوالية الرؤساء األم         ريكان، حيث يكون ان
ة         سياسة                  .  موجهًا في جزء آبير منه لألغراض االنتخابي وي في ال رار حي يس أمريكي في ق ا نجح رئ وقّلم

  .الدولية في سنة االنتخابات
رودة (  أنها تتم ودولة يهود قلقة من          - 2 ة              ) ب ة اإليراني ة النووي اه األزم ات المتحدة عسكريًا تج الوالي

ذي        وب رَّأ (خاصة بعد تقرير االستخبارات األمريكية ال ووي            )ب سالح الن تالك ال ران من سعيها الم ذا  .   إي وه
د  األ إنهم أع ذلك ف ود، ول ة يه د دول ه عن ز تنب و مرآ ر ه ووي  اوم ًا بالموضوع الن ًا خاص وش ملف ارة ب  لزي

 آما نقلت   6/1/2008عقدْت في   بين األجهزة األمنية والسياسية اإلسرائيلية      ) سرية (اإليراني، بعد مداوالت  
ك صحيفة   وت (ذل ديعوت أحرن ة      .  )ي واء الدولي سخين األج ي ت ضنيًة ف ودًا م ود جه ة يه د صرفت دول لق

ات المتحدة          د الوالي ذي ال تري وبخاصة األمريكية تجاه ما تزعمه من السالح النووي اإليراني، في الوقت ال
م     التسخين العسكري تجاه إيران، فترتيب األوضاع مع         سياسي أمر مه ران بالعمل ال د إي ا  عن ك  ، أمريك  وذل

لموقف إيران اإليجابي تجاه أمريكا في موضوع أفغانستان، وآذلك من أجل المراحل التفاوضية المتكررة           
  .تجاه العراق

باً   ًا مناس ر مخرج ي التقري ا وجدت ف ذآور أن أمريك ر الم د التقري ود بع د أدرك البه سخين لق دم الت  لع
ات                 يران ما أقلق  العسكري تجاه إ   وبي اليهودي في الوالي د الل م   المتحدة،     دولة يهود، واوجد ردة فعل عن ول

ارات            (يهدِّئ منها تصريح بوش األخير       ة أن الخي درك سكان المنطق م أن ي ا  من المه ا        آله ران م سبة إلي  بالن
ك       ، إلى الخيار العسكري    ملمحاً )زالت مطروحةً  د    إال( لكنه أضاف بعد ذل ا    أن ب   أنني أعتق سوية إمكانن ذه   ت ه

  .)المشكلة دبلوماسيًا
ًا  - 3 ديمقراطي حرب شن الحزب ال ي ظرف ي ارة ف اءت الزي ًة(  ج وش ) انتخابي شل ب ى ف عواء عل ش

ه      ة، وقول سياسة الخارجي ي ال وري ف زب الجمه شرق      والح ة ال ي المنطق ًة ف بحت مكروه ا أص  إن أمريك
ي،           ديمقراطي عن        األوسطية الحيوية ألمريكا لما تحويه من خزان بترول ره الحزب ال ا يثي ذا باإلضافة لم ه



  .يض إدارة بوش الجنود األمريكان في مناطق النزاع للخطر وعدم االهتمام بهمرتع
  :في هذا الوقت جاءت زيارة بوش إلى فلسطين المحتلة وإلى الخليج ثم مصر

ود          ة يه ق دول ف قل د تخفي وش يري ود، فب ة يه ى دول ة، أي إل سطين المحتل ى فل ا إل ر  أم ة تقري نتيج
تخبارات م   االس ضمانات له ود وال ديم الوع ووي،     ب، وتق سالح الن امتالك ال ران ب سمح إلي ن ت ا ل أن أمريك

  .باإلضافة إلى تزويدهم باألسلحة المتطورة والمنح المالية
ود                          إلى توفير  إضافًةهذا   ة يه اس ألي إزعاج أمني لدول ق تصدي سلطة عب م عن طري  في  األمن له

ى موضوع األسير                      الضفة، ثم قيام ب    ة مع حماس في غزة باإلضافة إل وش بتكليف مبارك بمباحثات التهدئ
  .شاليت

  من سلطة  :ويكون بذلك قد هدَّأ من روع اليهود تجاه السالح النووي اإليراني، وأدى لهم خدماٍت أمنيةً              
ا              عباس في الضفة بمنع أي إزعاج أمني لدولة يهود، ومن          ات مصر معه ق مباحث  حماس في غزة عن طري

  .سير شاليت التهدئة واألعفي موضو
  .وآل هذا ينعكس على اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة من حيث الوضع االنتخابي

يج، ف ى الخل ا إل ارة وأم ديمقراطي،  الزي ره الحزب ال ا يثي ى م ة إل ه أن موجه م بزيارت ر له وش ُيظه  فب

ا أوضاع ي أمريك ةالمن ف ة طق ا   مقبول ًة آم ست مكروه شكل ودي ولي زعم( ب ذا  ) ي ديمقراطي، ه زب ال الح
يس من المستبعد         بوش إلى الجنود األمريكان في هذه البالد         باإلضافة إلى زيارة    أن  وإظهار االهتمام بهم، ول

  .يقوم بزيارة إلى العراق، وإن لم تكن معلنًة في جدول زياراته، وااللتقاء بالجند هناك
د بوش            وأما مصر  ام عن ارك هو    فهي مسك الخت ة             فمب ة في المنطق ى المصالح األمريكي ؤتمن عل  الم

  .أي نفوذ أوروبي مزاحم للنفوذ األمريكي) الحد من( إلقصاء أو السياسي) والزنبرك(والغطاء العربي لها، 
ارة بوش      سلوى،     إن ما تقوم به السلطة الفلسطينية من إيهام الناس أن زي م المن وال وتوجد   ستجلب له

يادًة  دودًا وس ًة، وح ًا ودول م آيان ه .. له و ببالغ ا ه اه وم غ ف اء ليبل ى الم ه إل و آالباسط آفي اء !ه وش ج  إن ب
ا                        اس، حتى إن م ود عب يادة وسلطان لمحم اد س يس إليج م ول ة له ة وأمني ديم خدمات مادي ود بتق إلرضاء يه

ثرة متحرآة أنشئت لمثل هذا الغرض       فهذه التي عنها يتكلمون، هي بيوت متنا      يشاع عن إخالء مستوطنات،     
اك،     لتقايض مع التنازل المذل من السلطة مقابل بيت متحرك         ود     هنا وبيت هن سمونها      حتى إن اليه سهم ي  أنف

  )!قانونية(بؤرًا استيطانيًة عشوائيًة غير 
إن بوش ن                  سه  أما مبادرة بوش التي أعلنها بإيجاد دويلة للسلطة بجانب دولة يهود المحتلة لفلسطين، ف ف

و    «بات يدرك أن سنة االنتخابات ليست سنة تنفيذ مبادرته على سوئها، فهو صرح قبيل رحلته بقوله                  حتى ل
ا                    ل بأنن إني متفائ لم يتوصل الزعماء اإلسرائيليون والفلسطينون إلى اتفاق سالم مع حلول نهاية هذه السنة، ف

وط العربضة تعني االستمرار في         ومعروف أن الخط    ! » الخطوات العريضة لدولة فلسطين    دنستطيع تحدي 
ازلٍ    ود بتن ع يه ذل م اوض الم ًة       التف ضة مليئ وارع عري ضة ش وط العري صبح الخط ى ت ازل حت  وراء تن

  .بالتنازالت
سطين   أتي لفل وش ي رن          إن ب ي ق ود ف وش ويه أن ب م ب ين له ود، والتطم ن ليه وفير األم ة وت  للتهدئ

  ،اإليراني المزعوم، وهما في خط دفاع واحد تجاه السالح النووي ملتصقان
ديمقراطي  الحزب آلراء تسفيها للخليج يأتي وهو ه  في  ال ة  حملت أن  االنتخابي ة  اإلدارة ب  مكروهة  األمريكي



  ،الحيوية البترول منطقة في
وش والحزب    و وزن إدارة ب م ه ر آ ة لُيظه ي المنطق ة ف ة عربي ر دول ه لمصر أآب تم زيارت و يخ وه

  !الجمهوري
يج      : خابية للحزب الجمهوري منطلقًا من بالدنا     إن بوش يقوم بالحملة االنت     ة، والخل من فلسطين المبارآ

ذلك                ... الحيوي ومصر الكنانة     ل آ ستعمرة ب دول الم ة لل سياسة الخارجي لقد أصبحت بالدنا ليست فقط من ال
دنب          !سياسة الداخلية المن   ل ب دنياهم ب نهم ب اعوا دي ره  إن هذا الذل ما آان ليكون لوال حكاٌم في بالدنا ب ، ما غي

  . يصنعوناـمَّـفلهم الويل م
ل               إن فلسطين ال يعيدها زحف الحكام والسلطة الستقبال بوش، وال لتهالكهم على التفاوض مع يهود، ب

  .، وانطالقها مجاهدًة عبر الحدودالذي يعيد فلسطين هو زحف الجيوش
  .حدى الحسنيينإن الذي يعيد فلسطين هو الحاآم المخلص المجاهد الذي يسأل اهللا سبحانه إ

  .إن الذي يعيد فلسطين هو الخليفة الذي ُيتقى به ويقاَتل من ورائه
  . حكم عزيز آريم، خالفة راشدة على منهاج النبوةإن الذي يعيد فلسطين هو

  .هكذا تعود فلسطين، وهذا هو الطريق المستقيم الموصل لفلسطين آل فلسطين

إن هذا لهو حق اليقين  
  .هـ1428 من ذي الحجة 30في 
  .م08/01/2008    


